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Дајте једносмислене одговоре, примењујте једносмислене ознаке – такође и у 

случају да исправљате! 

Трудите се да у одговорима истакнете суштину, немојте да прекорачите 
расположиво место за одговор! 

Напишите само онолико елемената одговора, колико се то захтева у задатку! 
(Ако пишете више, одговор оцењујемо по редоследу како је написано.) 

Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 

Важне информације 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 
• Пажљиво прочитајте задатке! 

• Пажљиво пратите упутства у задацима! 

• Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! 

• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања! 

• Имена особа, топографски подаци и појмови се вреднују само ако су написани по 
правопису! 

 

 
Желимо вам пуно успеха у раду! 
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I КРАТКИ ЗАДАЦИ КОЈИ ЗАХТЕВАЈУ ЈЕДНОСТАВАН ОДГОВОР 
1. Задатак се односи на историју старог Рима. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 

 
а) Наведите место догађаја који су описани у извору! Одредите одговарајући број 
месту који је дат на карти! (0,5 бодова по елементу.) 

 
Карта Римске империје у доба царства 

 
А) „Битка је почела, али [...] Антонијеви бродови су били превише гломазни, [...] једну 
по једну галију опколила су три или четири Цезарева брода, [...] битка се наставила 
нерешено са једнаким шансама, када су одједном угледали Клеопатриних шездесет 
бродова, који су развили своја једра спремајући се на одлазак, те су побегле  међу 
галијама.“ (Плутарх)  
 
A) „Megkezdődött a csata, de […] Antonius hajói túl nehézkesek voltak, […] egy-egy 
gályáját Caesar három vagy négy hajója vette körül, […] a csata eldöntetlenül és 
egyforma esélyekkel folytatódott, amikor váratlanul megpillantották Kleopatra 
hatvan hajóját, amint vitorláikat távozásra készen felvonták, elindultak és a harcoló 
gályák sorai között megfutamodtak.” (Plutarkhosz) 
 
Место битке (град): ………….....………………..... Број на карти:  …… 
 
Б) „Цезар је тада умарширао у Александрију; [...] Неколико дана касније је и сам Цезар 
потражио Клеопатру, [...] Клеопатра је сместа скочила и расчупаном косом, збуњеним 
изразом лица пала Цезару под ноге.“ (Плутарх) 
  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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B) „Caesar ekkor bevonult Alexandriába; […] Néhány nappal később Caesar maga is 
felkereste Kleopatrát, […] Kleopatra nyomban felugrott és kuszált hajjal, zavart 
arckifejezéssel Caesar lába elé vetette magát.” (Plutarkhosz) 
 
Провинција која је освојена:...……………………  Број на карти:  …… 
 
В) „А [...] племена, којима римска војска никада није пришла пре мог принципата, [...] 
побеђена су, потпала су под власт римског народа, [...] све до обале реке Дунав 
(Danuvius).“ (Натпис у Анкари) 
 
C) „A […] törzseket, melyeket az én principátusom előtt a római nép hadserege 
sohasem közelített meg, […] legyőztem, a római nép hatalma alá vetettem, […] 
egészen a Danuvius [Duna] folyó partjáig.” (Az ankarai felirat) 
 
Провинција која је освојена:  ..…………………….  Број на карти:  …… 

 
б) Наведите име особе на коју се у извору А) и Б) алудира под именом „Цезар“!  

 (1 бод) 
 ……………………………………………. 

4 бода  

 
 
2. Задатак се односи на средњовековне монашке редове.  
Решите задатке уз помоћ слика и сопственог знања! 
 
A)                 Б) 

 
Мон Сен Мишел манастир, у периоду 

плиме (Француска)    

 
Монте Казино манастир (Италија) 

  
а) На А) и Б) слици су приказани манастири истог монашког реда. Која је од 
наведених била глава делатност монаха овог реда? Заокружите тачан одговор! (0,5 
бодова) 

 
1. Проповедање верницима 

2. Преписивање (умножавање) кодекса 

3. Заштита ходочасника Свете змеље 
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В) 

 
Манастир у Дубровнику (Хрватска) 

б) На слици под словом В) приказан је један други манастир. Која је од наведених  
била главна делатност монаха овог реда и њему сличних манастира? (0,5 бодова) 

 

1. Проповедање верницима 

2. Преписивање (умножавање) кодекса 

3. Заштита ходочасника Свете змеље 

 
в) Ко је био оснивач западњачког монашког реда којег је папа прво признао који 
је, између осталог, користио манастире приказане на слици под знаком А) и Б)?   
(1 бод) 
…………………………………… 
 
г) Како се једним именом називају монаси који припадају манастиру приказаном 
под ознаком слова В)? (1 бод) 
…………………………………… 
 
 
 
3. Задатак се односи на праисторију мађарског народа. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
А) „Имају шаторе, и марширају са исклијалом травом и зеленом вегетацијом [...] Када 
дођу зимски дани, сви се повуку уз ону реку, која им је тренутно у близини. Ту остану 
зими и лове рибу. Зимски боравак је овде погоднији за њих. Земља Мађара обилује 
дрвећем и водом. Тло је влажно. Имају пуно обрадиве земље. [...] Још најуре Словене и 
Русе, и иду уз обалу док [...] не стигну до Керче на обали Крима] са робовима, Римљани 
оду пред њих, и тамо склапају са њима трговину. Они [Мађари] њима продају робове, и 
купују римски брокат, вунене тепихе и друге римске производе.[...] Мађари су наочити 
и згодни људи, крупни, имућни и изванредно богати, захваљујући трговини. Њихова 
одећа је направљена од броката. Њихово оружје је посребрено и украшено бисерима.„ 
(Спис о Мађарима Ибна Рушде и Гардизија, 10-11. век) 
 
A) „Sátraik vannak, és együtt vonulnak a sarjadó fűvel és a zöld vegetációval […] 
Amikor eljönnek a téli napok, mindegyikőjük ahhoz a folyóhoz húzódik, amelyikhez 
éppen közelebb van. Ott marad télire és halászik. A téli tartózkodás itt alkalmasabb 
számukra. A magyarok országa bővelkedik fákban és vizekben. Talaja nedves. Sok 

3 бода  
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szántóföldjük van. […] Meg-megrohanják a szlávokat és oroszokat, és addig mennek 
a parton […] [amíg a Krím félszigeten fekvő Kercsbe] érnek a foglyokkal, a rómaiak 
odamennek eléjük, és ott kötnek velük vásárt. Azok [a magyarok] eladják nekik a 
rabszolgákat, és vesznek római brokátot, gyapjúszőnyegeket és más római árukat. […] 
A magyarok szemrevaló és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és 
szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszönhetnek. Ruhájuk brokátból 
készült. Fegyvereik ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel berakottak.” (Ibn Ruszta és 
Gardízi leírása a magyarokról, 10–11. század)  
 
Б) Не постоји граница међу људима који живе овде , јер ретко обрађују земљу, нити 
имају куће, склоништа или пребивалишта, јер су им стада и крда на испаши на 
необрађеној пустари. Не интересују се толико за злато и сребро, као остали смртници; 
баве се ловом и риболовом, хране се млеком и медом. Употреба вуде и одеће за њих је 
страна, иако пате од константне хладноће, облаче се само у кожу од дивљачи и ласице. 
Чврсти су у труду и борби, физичка снага им је изузетно велика. [...] Мали број људи 
убијају мачем, а на хиљаде их је убијено стрелама, које су толико увежбано испаљивали 
да их је тешко било избећи. [...] Они се боре на коњима који се пробијају и окрећу, али 
често имитирају и бег. [...]  Њихово понашање је охоло, бунтовно, неискрено и бесрамно, 
[...] По природи су ћутљиви, склонији акцији него говору. Због окрутности овог 
безбожног народа [...] већи део италијанског краљевства је уништен.“ (Годишњак опата 
Регина из Прима, 10. век) 
 
B) „Az itt lakó emberek számára maguk között nincsenek határok, mivel igen ritkán 
művelik meg a földet, semmiféle házuk, hajlékuk vagy lakóhelyük sincs, hiszen 
csordáikat és nyájaikat legeltetve szoktak kóborolni a megműveletlen pusztákon. Nem 
törekszenek úgy az arany és az ezüst után, mint a többi halandó; vadászatot és 
halászatot folytatnak, tejjel és mézzel táplálkoznak. A gyapjú és a ruhák használata 
idegen tőlük, és bár szüntelen hidegtől szenvednek, csak vad- és menyétbőrökbe 
öltöznek. A fáradalmakban és a harcokban kemények, testi erejük roppant nagy. […]  
Kevés embert karddal, több ezret pedig nyilakkal pusztítottak el, amelyeket oly 
gyakorlottsággal lőnek ki szaruíjaikból, hogy lövéseiket bajosan lehet elhárítani. […] 
Előrenyomuló vagy visszaforduló lovaikon harcolnak, de gyakran tettetnek 
menekülést is. […] Jellemük kevély, lázongó, hamis és szemtelen, […] természetüknél 
fogva hallgatagok, hajlamosabbak a cselekvésre, mint a beszédre. Ez istentelen népség 
kegyetlensége folytán […] az itáliai királyság legnagyobb része is elpusztult.” (Regino 
prümi apát évkönyve, 10. század) 
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На који извор се односе следеће тврдње? Ставите знак Х у одговарајући ред табеле! 
Само један Х може да стоји у реду. (0,5 бодова по елементу.)  
 

 
Тврдња 

Искључиво 
извор под 
словом А) 

Искључиво 
извор под 
словом Б) 

Оба Ни један 

а) Позитиван приступ 
Мађарима 

    

б) Извештај о промени 
станишта карактеристичног за 
номадске народе. 

    

в) Тврди да се Мађари баве 
риболовом, пољопривредом и 
трговином. 

    

г) Приказује Мађаре који лутају 
у Карпатском басену.  

    

 
д) Наведите данашњу државу чије становнике извор под знаком А) назива 
Римљанима! (1 бод)     
 
……………………………………. 
  
ђ) Објасните својим речима један од могућих разлога разлике у опису два извора о 
Мађарима! (1 бод)    
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
4. Задатак се односи на католичку обнову.  
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
А) Свако ко под заставом крста жели да буде ратник Божији и жели само служити 
Господу и његовом земаљском управитељу, папи,  [...] духом нека буде припремљен, да 
ће бити део заједнице, чији је циљ посвећеност душама кроз хришћанске науке, ширење 
вере јавним проповедањем, служење Божије речи, духовне вежбе, подучавање деце и 
оних којих не познају хришћанство, у исповедању које буди осећај службе љубави, 
односно о учвршћењу хришћанске вере.“ (Статут, 1540.) 
 
A) „Bárki, aki társaságunkban a kereszt lobogója alatt Isten harcosa kíván lenni, és csak 
az Urat és annak földi helytartóját, a pápát akarja szolgálni, […] lélekben legyen 
felkészülve arra, hogy olyan társaság tagja lesz, melynek célja a lelkeknek a keresztény 
tanok szerinti gondozása, a hit terjesztése nyilvános prédikációk útján, Isten igéjének 
szolgálata, lelki gyakorlatok és a gyermekek és a kereszténységet nem ismerők 
tanításában és a gyóntatásban megvalósuló szeretetszolgálat révén, illetve a 
keresztények hitben való megerősítése.” (Alapszabályzat, 1540)  

4 бода  
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Б) „Нека сви буду у уверењу да их Божанска брига усмерава и управља, као да су леш, 
који се може било где однети, и са којим се може било шта урадити.“ (Статут, 1540.) 
 
B) „Legyen mindenki arról meggyőződve, hogy az isteni gondviselés őt elöljárói által 
irányítja és kormányozza, mintha holttest lenne, amelyet bárhová lehet vinni, és 
amellyel bármit lehet cselekedni.” (Alapszabályzat, 1540) 
 
а) Наведите име монашког реда, из чијих су правилника делови ова два извора! 
(0.5 бодова) 
……………………………………… 
 
б) Наведите таква два елемента из извора А) која се супротстављају протестантској 
доктрини! (1 бод по елементу)  
 

1. ………………………………………  2. ……………………………………… 
 
в) Који монашки завет је истакнут у извору Б)? Заокружите један једини тачан 
одговор! (0,5 бода)  
 
1. девичанство 

2. сиромаштво 

3. послушност 

4. опроштај грехова 

 
 
 
5. Задатак се односи на владавину Габора Бетлена.  
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 
А) „Са својом малом војском и скромном имовином почех да помажем [ за помоћ 
мађарским племићима ], [...] као што су све сталежи почеле бивати уз мене, ако је тако 
храбар две деценије [наставља] такође, имао бих велику наду у Господа Бога, да ће се 
цела мађарска нација уздићи из јарма Немаца и обноцити се. [...] Али [...] велики 
[ентузијазам] изненада се променио у народу, рат им је досадио, [...] али су били више 
престрављени када су чули несрећну битку у Прагу [1620.], многи су остали забезекнути, 
а неки су се испод жита [разуми: тражећи изговор] [кући] почели опраштати.“ (писмо 
Габора Бетлена, 1627.) 
 
A) „Az magam kicsiny seregével és értékecskémmel megindulék segítségükre [a 
magyar nemesek megsegítésére], […] az mint mellettem kezdettek vala fogni minden 
rendek az dolgot, ha úgy bátor csak két esztendeig [folytatják] vala is, nagy 
reménységem lehetett volna az Úristenben, hogy az németek igája alól az egész 
magyar nemzet felemelkedik, és minden állapotja [helyreállíttatik]. […] De […] az 
nagy [lelkesedés] nagy hirtelen megváltozék az emberekben, az hadakozást megúnák, 
[…] de annál inkább elrémülének, meghallván a prágai szerencsétlen ütközetet [1620], 
elrémültek igen sokan, és némelyek keresett szín alatt [értsd: ürügyet keresve] [haza] 
kezdének búcsúzni.” (Bethlen Gábor levele, 1627) 
  

3 бода  
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Б) „У каквом прелепом процвату је остала [...]  Мађарска све до тада док је могла из свог 
народа да бира свог кнеза [...]. Али одмах након тога што су замрзели, презрели избор 
свога вође, препустили су се непознатим кнежевима, владарима, каква је корист могла 
да произађе из тога? Не више од распада на два дела [...]. Све док су остали са Турцима, 
нису се морали склањати, да ли их је неко дирао? Од времена краља Јована (Јаноша) 
можемо сведочити [да нису]. Али чим су стали поред Немаца, каква им је награда, [...] 
наиме, [...], да нам се народ осипа, убијани су окрутном смрћу, нашу државу желе 
сравнити са земљом или је пак уништити, и ако Свевишњи Господ Бог неким чудом 
поново не врати турски народ [...] прикључи [...]  где би било поштовање Бога? Где би 
била мађарска нација? И где би јој била слобода?“ (Завештање Габора Бетлена, 1629.) 
 
B) „Mely szép virágjában maradott […] Magyarország is mind addig, valamíg a maga 
nemzetéből választhatott fejedelmet […]. De mihelyt derekasan a maguk nemzetéből 
való [választást] megutálák, megveték, idegen fejedelmek alá veték s adák magukat, 
micsoda haszon következék belőle? Nem egyéb két felé szakadásnál […]. Amíg a török 
nemzettel való frigy mellett megmaradtak, mellőle el nem állottak, volt-e valakitől 
valami bántásuk? János király idejétől fogva arról magunk tehetünk bizonyságot 
[hogy nem]. De mihelyt a német nemzet mellé állának, micsoda jutalommal fizete, […] 
azzal tudniillik, […] hogy nemzetünket elfogyathassa, kegyetlen halálnak nemével 
megölhesse, országunkat a földdel egyenessé tégye, vagy éppen elpusztíthassa, és ha 
a Felséges Úristen csudálatos képpen a török nemzetet újabban hozzánk nem […] 
kapcsolja vala […], hol volna az Isteni tisztelet? Hol volna a magyar nemzet? És hol 
volna szabadsága?” (Bethlen Gábor végrendelete, 1629) 
 
Утврди, који детаљи извора потврђују следеће тврдње! Ставите знак Х у 
одговарајући ред табеле! Само један Х може да стоји у реду. (0,5 бодова по елементу.) 
 

Тврдња Само А) Само Б) Оба Ни 
један 

а) Бетлен алудира на кршење права 
мађарских сталежа. 

    

б) Бетлен алудира на тридесетогодишњи рат, 
у вези борбе протих Хабзбурговаца. 

    

в) Бетлен извор проблема види у двојном 
избору краља. 

    

г) Бетлен је као крајњи циљ одредио 
уједињење Мађарске и Ердеља 
(Трансилваније). 

    

 
В) „Пошто ће Габор Бетлен, ако Бог да, бити крунисани мађарски краљ, [...]  али Ердељ 
никада нећемо препустити [припојити] Мађарској; пошто је Ердељ изум султана 
Сулејмана, и власништво је свемоћног цара.“ ( Порука султана, 1620.)  
 
C) „Mert Bethlen Gábor, ha Isten adja, legyen magyarországi koronás király, […] de 
Erdélyt mi Magyarországhoz soha nem engedjük [csatolni]; mert Erdély Szulejmán 
szultán találmánya, és sajátja az hatalmas császárnak.” (Szultáni üzenet, 1620) 
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д) У чему то допуњује или исправља извор под словом В) тврдње извора под словом 
А) који се односи на разлоге краја рата? (1 бод) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
ђ) Чему противречи извор под словом В) тврдњама извора под словом Б)? (1 бод) 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
6. Задатак се односи на изградњу федералних система. 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања! 
 

 

 
 
 
 
 
Француска карикатура о тзв. 
срдачном споразуму (entente 
cordinale, 1904.). Са леве стране 
француски председник Лубет у 
шкотском оделу, са десне стране 
Едвард VII владар Британије у 
алжирском оделу. 
Натписи на српском: 
Горњи ред: Мир-Част-Победа. 
испод: Енглеска и Француска заувек! 
на ивици слике са леве стране: Креси 
на ивици слике са десне стране: 
Ватерло 
 

 

Изаберите тачан завршетак реченице! Заокружите број тачног завршетка 
реченице! (0,5 бодова по елементу.) 
 
а) Карикатуриста у одећи двојицу водећих политичара...... 

1. исмева националистичко становиште двојице политичара. 

2. исмева гест постављен учињен према другој уговорној страни. 

3. исмева отвореност Савеза према мањим државама. 

б) У спомен Ватерлоа, карикатура две државе..... 

1. алудира на њихове заједничке победе у прошлости. 

2. алудира на њихове највеће победе над другима. 

3. алудира на њихове међусобне ратове.  

4 бода  
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в)  Конвенцијом су се обе стране сложиле око једног колонијалног подручја, које је 
доспео под власт Британије. На то алудира и позадина на слици. Које је то подручје? 
(1 бод) 

.......................................................  

г) Против које велике силе је била првенствено усмерена британско-француска 
конвенција? (1 бод) 

...................................................... 

д) Која противречност се може запазити имеђу речи на натпису у горњем реду?  
(1 бод) 

 
……………………………………………………………………. 
 
 
7. Задатак се односи на Будимпешту у доба дуализма. 
Решите задатак уз помоћ извора и сопственог знања! 
 

Стопа раста становништва у Мађарској и Будимпешти између 1880. и 1900. 
године у процентуалном односу становништва 1869. године (%) (1869 = 100%) 

 1880 1890 1900 
Мађарска 101 112 123 
Будимпешта 133 182 264 

 
 

Расподела становништва Будимпеште по материњем језику између 1880. и 1900. 
године (%) 

 1880 1890 1900 
мађарски 201 505 (56,66 %) 326 533 (67,11 %) 559 965 (79,50 %) 
немачки 122 454 (34,43 %) 115 573 (23,74 %) 98 515 (14,14 %) 
словачки 21 847 (6,14 %) 27 126 (5,57 %) 24 091 (3,40 %) 
друго 9 876 (2,77 %) 17 439 (3,58 %) 20 877 (2,96 %) 

 
 

Проценат људи који у Будимпешти говоре искључиво матерњим језиком између 
1880. и 1900. године (%) 

 1880 1890 1900 
Говори искључиво мађарски 18,0 30,0 38,7 
Говори искључиво немачки 20,0 12,1   4,3 
Говори искључиво словачки   2,3  2,3   1,1 
Говори искључиво неким 
другим језиком 

  0,0  0,9   0,9 

 
а) Који је био главни разлог тога да је број становништва Будимпеште у другачијој 
мери растао у односу на број становништва Мађарске? (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
  

4 бода  
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б) Која су главна два разлога промене у подели на основу матерњег језика? (1 бод 
по елементу) 
 
1. ………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ………………………………………………………………………………………………  
 
в) Заокружите редни број два одговора са тачном тврдњи! (0,5 бодова по елементу.) 

1. Пораст становништва у Будимпешти се у последњој деценији 19. века успорио. 

2. Број становника Будимпеште је на прелазу из 19. у 20. веки премашила милион људи. 

3. Већина становника Будимпеште је још и 1900. године говорила неколико језика. 

4. Већина Словака у Будимпешти је између 1880. и 1900. говорила само словачки. 

5. Догађало се да се Будимпешти повећавао број припадника одређене националности, 
али је њихов однос према броју становништва опао.  

 
 
 
8. Задатак се односи на стаљинистичку економску политику. (комплексан тест 
задатак) 
Решите задатке уз помоћ извора и сопственог знања!   
 
A) 

 
 Плакат, 1948. (натпис: сејемо на време!) 

Б) 

 
Плакат, 1930-те године  

  

4 бода  
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В) 

 
Плакат, 1935. 

Г) 

 
Плакат, 1934.  
(На полици сеоске породице књиге под 
насловом: Поправка трактора, 
Агротехника и Живот у колхозу) 

 
Д) 

 
Плакат, 1948. (натпис на српском: Танкери, 
више нафте домовини! Завршимо 
петогодишњи план за четири године!) 
 

 
Ђ) 

 
Плакат, 1931. (натпис на српском: 
Победа петогодишњег плана је ударац 
капитализму) 
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За који пропагандни плакат је тврдња истинита? Упишите слово плаката у 
одговарајуће поље табеле! У једном пољу може да стоји једно слово, једно слово се 
може искористити више пута. (0,5 бодова по елементу) 
 

Тврдња Слово плаката 
a) Позива на такмичење у послу.  
б) Промовише запошљавање нових радника у индустрији.  
в) Представља потенцијалне непријатеље развоја.   
г) Појављује се култ личности на њему.  
д) Приказује резултате колективизације.   
ђ) Приказује један од главних совјетских производа за 
извоз 1930-тих година. 

  

е) Приказује и производна средства у јавном власништву.    
 

Е) 

 
Василиј Јаковлев: Грађевински радници пишу писмо Стаљину (пропагандна слика, 1937) 
 
ж) Изаберите две реченице које би могле да буду наслов слике под словом Е)! (0,5 
бодова по елементу) 

1. Радници се припремају за штрајк, и због тога се обраћају Стаљину. 

2. Радници се захваљују Стаљину, због побољшаних услова за рад. 

3. Радници траже од Стаљина ослобођење из Гулага.  

4. Радници обавештавају Стаљина о испуњењу зацртаног плана.  

5. Радници се жале Стаљину на терор тајне полиције.  

з)  Слике под словом Е) даје реалнији приказ. Поткрепите ову изјаву! (1 бод) 

 
………….………………………………………………………………………………………  
 

 8 бодова  
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9. Задатак се односи на мађарско образовање између два светска рата. Уз помоћ 
сопственог знања и извора решите задатак који се односи на образовну политику 
Куноа Клебелсберга! 
 
A) „Овде је била реч о рак-рани мађарског народног образовања којој се није могло 
помоћи ни законом, ни уредбом, нити се могао ентузијазмом  [...] поправити, него и тек 
како циглама и малтером [...] тамо, где су због недостка места деца необразована. [...] 
Кућа мађарског народа смештена је на скупом месту у центру Европе. Кад бисмо овде 
желели имати скромну колибу, прошли бисмо као некадашње мале куће у центру старе 
Пеште; које ницу могле да се одрже поред палата од четири до пет спратова. [...] Ово би 
била и судбина Мађарске, ако [...] са становишта штедње, не бисмо доносили жртве  на 
пољу културе, које су потребне да бисмо одржали корак са другим државама Средње 
Европе.“ (Клебелсбергов спис, 1926.)    
 
A) „Itt a magyar népművelésnek oly rákfenéjéről volt szó, amelyen nem lehet sem 
törvénnyel, sem rendelettel, sem a tanügyért való lelkesedéssel […] segíteni, hanem 
igenis téglával és malterral […] ott, ahol helyszűke miatt beiskolázatlan gyermekek 
vannak. […]  
A magyar nemzet lakóháza Európa belvárosában drága telken áll. Ha mi itt egy 
szerény viskót akarnánk fenntartani, úgy járnánk, mint a régi Pest kis belvárosi házai; 
amelyek nem tarthatták magukat a négy-ötemeletes bérpaloták mellett. […] Ez lenne 
Magyarország sorsa is, ha […] [a] takarékosság szempontjaitól vezetve nem hoznánk 
meg kulturális téren azokat az áldozatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Közép-
Európa többi országaival lépést tudjunk tartani.” (Klebelsberg írása, 1926) 
 
Б) „Када су малодушници [...] видели [...] да су јавне финансије привремено у кризи, онда 
[...] су све гласније захтевили укидање мађарских високих културних институција. [...] 
Државе око нас су на пољу високе писмености [...] паралелно са својим огромним 
напретком, а за нас би [то] значило културно урушавање. [...] Напори владе [...] увелико 
су ојачани огромном пожртвованошћу града Сегедина, који је у овим тешким временима 
поред парцела повећао трошкове изградње које је износило преко 3,2 милиона златних 
дуката, примивши свечано обећање владе да ће Сегедин добити оно што је добио 
Дебрецин.“ (Клебелсбергов говор, 1926.) 
 
B) „Mikor a kishitűek […] látták […] állampénzügyeink ideiglenes zavarát, akkor […] 
mindig hangosabban követelték a magyar magas műveltség intézményeinek 
beszüntetését. […] A bennünket környező államoknak éppen a magas műveltség terén 
való […] hatalmas előretörésével párhuzamosan [ez] kulturális leszerelést jelentett 
volna. […] A kormánynak […] az igyekezetét nagyban megerősítette Szeged város 
hatalmas áldozatkészsége, mely a mostani nehéz időkben a telkeken felül 3,2 millió 
aranykoronával járult az építés költségeihez, ennek ellenében azt az ünnepélyes 
ígéretet nyerve a magas kormánytól, hogy Szegednek meg kell kapnia, amit Debrecen 
megkapott.” (Klebelsberg beszéde, 1926) 
 
В) „Срећом данас нема трага застарелом мишљењу које је стицање вишег образовања 
осим описмењавања и  елементарног знања сматрало непотребним луксузом за ширеко 
масе. [...] заиста, ово је најпотребнији интерес широј јавности као и финансијски напор 
владе, јер не само да је Немачка, већ и Аустрија која се налази у потпуно истом положају 
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као и Мађарска, увела осмогодишње школе, осморазредну, обавезну, свакодневну 
народну школу, чија виша четири разреда достижу ниво образовања  који код нас [ово] 
[...] четири основна разреда постижу.“ (Клебелсбергов спис, 1926.)  
 
C) „Ma szerencsére, nyoma sincs annak az ósdi gondolkodásnak, amely az elemi 
ismereteken túlmenő műveltség elsajátítását a tömegek részére felesleges luxusnak 
tekintette. […] Bizony, a nemzet széles rétegeinek erre az érdeklődésére és a kormány 
pénzügyi erőfeszítésére a legnagyobb szükség van, mert hiszen nemcsak 
Németország, hanem még a velünk teljesen azonos helyzetben lévő Ausztria is 
behozta a nyolc évfolyamos, nyolcosztályos, kötelező, mindennapi népiskolát, 
amelynek felső négy osztálya megközelítőleg azt a tanítómunkát lenne hivatva ellátni, 
amelyet nálunk [ez] a […] négy elemi osztályra felépülő négyosztályos […] iskola 
végez.” (Klebelsberg írása, 1926) 
 
а) Наведени извори су настали приликом отварања по једне школе. На следећој 
скици одаберите редни број школе који је повезан са извором и упишите га у 
одговарајући ред табеле! Пет редних бројева су сувишна. (0,5 бодова по елементу.) 
 

Године 
старости 

Тип школе 

изнад 18  
 

8. факултет, вишa школа 
18 

4. 
средња 
стручна 
школа 

 
 
 

5. 
гимназија 

 
 
 

6. 
реална 

гимназија 
(реалка) 

 
 
 
 

7. 
реална 
школа 

17 
16  

2. нижа 
стручна 
школа 

15 

14 3. 
грађанска 

школа 

13 
12  

 

1. 
основна 
школа 

11 
10 

1. 
основна школа 

9 
8 
7 

Школски систем у Мађарској крајем 1920-тих година 
 

Слово 
извора 

Тип школе 
(број) 

А)  

Б)  

В)  

 
б) Које потешкоће је Клебелсберг навео у детаљима извора које су отежавале развој 
образовања? Објасните својим речима! (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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в) Чиме је Клебелсберг потврдио потребу развоја образовања у сва три наведена 
извора? Објасните својим речима! (1 бод) 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
г) Ко је био председник Мађарске за време Клебелсберговог министарског мандата? 
Напишите и име! (0,5 бодова) 
 
…………………………………………………………. 
 
 
 
10. Задатак се односи на историју Народне Републике Кине. Решите задатак уз 
помоћ извора и сопственог знања! 
 
А) „Стварамо им немогуће услове [западним силама], да их присилимо да оду. Морамо 
се потрудити [на то] да одвојимо Манџурију гвозденом завесом од страних држава [...] 
осим Совјетског Савеза и народних демократија.“ (Чу Ен-лај, заменик Мао Це-тунга 
једном  совјетском политичару, 1948.) 
 
„Lehetetlen körülményeket teremtünk a számukra [a nyugati hatalmaknak], hogy 
távozásra kényszerítsük őket. Arra [kell] törekedni, hogy Mandzsúriát vasfüggöny 
válassza el idegen országoktól […] kivéve a Szovjetuniót és a népi demokráciákat.” 
(Csou En-laj, Mao Ce-tung helyettese egy szovjet politikusnak, 1948) 
 
Б) „Колоније и полуколонијалне земље чине веома велики део света. Једном када 
проширимо моћ на њих, Стаљин ће имати контролу само над развијеним индустријским 
територијама, а [остатак света] доћиће ће под нашу контролу.“ (Маоов говор у 
Централном комитету КПК, 1949.) 
 
„A gyarmati és félgyarmati országok a világ igen jelentős hányadát teszik ki. Ha ezekre 
egyszer kiterjesztjük hatalmunkat, Sztálin már csak a fejlett ipari területek fölött 
rendelkezik majd, és [a világ fennmaradó része] a mi fennhatóságunk alá kerül.” (Mao 
beszéde a KKP Központi Bizottságában, 1949) 
 
В) 

  
Стаљин и Мао Це-тунг (детаљ слике, 1949.) 
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Г) Вероватно морају убити на десетине и десетине хиљада оних који чине проневеру 
широм земље док се овај проблем не реши. [...] Ко се не покорава, и сам врши проневеру 
или се бирократски огрешио.“ (Маоов телеграф, 1949.)    
 
„Valószínűleg tízezertől több tízezerig kell kivégezniük a sikkasztókat országos 
szinten, amíg megoldódik ez a probléma. […] Aki nem engedelmeskedik, maga is 
sikkasztó vagy bürokratizmusban vétkes.” (Mao távirata, 1949) 
 
а) Који извор подржава тврдњу? После изјаве напишите слово извора на линију! 
(0,5 бодова по елементу.) 
 
1. Кина се одлучила за политику изолованости против капиталистичких земаља........... 
2. Мао је управљао својим системом ослањајући се на терор...........  
  
б)  Коју групу земаља назива извор под словом А) народним демократијама? (1 бод) 
 
……………………………………………………….. 
 
в) Каква разлика може да се примети у тексту извора под словом Б) и у садржају 
извора под словом В)? Објасните укратко! (1 бод) 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
г) Наведите стручним изразом заједнички назив за колоније и полуколонијалне 
држава у извору под словом Б)? (1 бод)  
 
…………………………………………………… 
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11. Задатак се односи на свакодневницу у Кадаревом добу. Решите задатак уз помоћ 
сопственог знања и карикатура које су настале у Кадаревом добу! (1 бод по 
елементу) 
 
A) Живео 20. август (на натпису) 

 

Б) 

 
Текст који припада слици: „Јурњава. 
Боже мој, где сам беше ја сваког 
четвртка увече на другом послу?“ 

 
В) 

 

 

Карикатуре из Кадаревог доба 
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а) Завршите реченице описом појаве са карикатуре! 
 
1. Доходак становништва се између 1960. и 1980. повећавао, зато 
 
…………………………………………………………………………………………………..  
 
2. Реалне плате су од 1978. смањене, зато 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
б)  На какав финансијски проблем алудира карикатура под словом А) 
 
………………………………………………………….. 
 
в) Какву је политичку последицу имала појава са карикатури под словом А)?    
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
12. Задатак се односи на националне мањине које данас живе у Мађарској. Решите 
задатке који се односе на закон о националним мањинама из 2011. године. (0,5 
бодова по елементу) 
 

А) „Организација основана овим законом [...] посебним изборима јавних служби за 
националне мањине, која [...] је основана за аутономно управљање јавним пословима 
мањина на општинском, регионалном или државном нивоу.“ 
 
A) „Meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat ellátó, […] választások 
útján e törvény alapján létrehozott szervezet, amely […] nemzetiségi közügyek 
települési, területi vagy országos szinten történő önálló intézésére jön létre.” 
 
Б) „Такво колективно право националних мањина, које по закону  [...] према раду 
националних организација од стране националне заједнице кроз функционисање постаје 
независно .“  
 

B) „Olyan kollektív nemzetiségi jog, amely az e törvény szerinti […] nemzetiségi 
önszerveződéseknek a nemzetiségi közösség által önigazgatással történő működtetése 
során megvalósuló önállóságban testesül meg.” 
 
В) „У оним насељима у којима је током пописа становништва, регистровани удео 
достиже двадесет процената, дато насеље на захтев самоуправе, поред мађарско 
представничко тело је дужно да води записник и решења на језику дате националности.“ 
 

C) „Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során a 
regisztrált aránya eléri a húsz százalékot, az érintett települési nemzetiségi 
önkormányzat kérésére a képviselő-testület köteles jegyzőkönyveit és határozatait a 
magyar mellett az adott nemzetiség nyelvén is vezetni, szövegezni.” 
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Г) „Мађарска забрањује било коју политику, понашање, која  [...] асимилацијом 
националне мањине у већински народ, где народ који је у већини има за циљ да резултира 
то искључењем и изолацијом.“ 
 

D) „Magyarország tilalmaz minden olyan politikát, magatartást, amely […] a 
nemzetiségnek a többségi nemzetbe való beolvasztását, a többségi nemzetből történő 
kirekesztését, elkülönítését célozza, vagy ezt eredményezi.” 
 
Д) „Право на национални идентитет и припадност некој националној мањини  - са 
изузетком који је наведен у закону – не искључује двојно или вишеструко признање.“ 
 

 

E) „A nemzetiségi önazonossághoz való jog és valamely nemzetiséghez való tartozás 
kinyilvánítása – az e törvényben meghatározott kivétellel – nem zárja ki a kettős vagy 
többes kötődés elismerését.” 
 
Ђ) „За именовање председника самуправе националних мањина, у листи имена 
националних мањина  [...] стоји  [...] потребно је пет процената од грађана, али најмање 
пет  [...] за предлог од стране грађана. 
 

F) „A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi 
névjegyzékben […] szereplő […] polgárok öt százalékának, de legalább öt […] 
polgárnak az ajánlása szükséges.” 
 
Е) „У оним насељима у којима је у попису становништва број регистрованих достигао 
десет посто, локалне самоуправе  [...] на захтев самоуправе националне мањине дужна је 
да обезбеди, да  [...] објављивање одредби, декрата – поред документа на мађарском 
језику – објави и на матерњем језику националне мањине.“ 
 

G) „Azokon a településeken, ahol valamely nemzetiségnek a népszámlálás során 
regisztrált aránya eléri a tíz százalékot, a helyi önkormányzat […] [a] települési 
nemzetiségi önkormányzat kérésére köteles biztosítani, hogy […]  rendeletének 
kihirdetése, hirdetményének közzététele – a magyar nyelven történő közzététel mellett 
– a nemzetiség anyanyelvén is megtörténjék.” 
 

(Детаљи Закона о националним мањинама из 2011. године) 
(Részletek a 2011. évi nemzetiségi törvényből) 
 
а) Одредите која изјава за који цитирани део закона је тачна! Упишите 
одговарајуће слово извора на линију после тврдње! Код једне изјаве упишите само 
једно слово! Два слова  изостају!    
 
1. Дозвољава да се приликом пописа становништва неко изјасни уједно и као Мађар и 
као члан неке националне мањине...........  

2. Забрањује насилну асумилацију............ 

3. Одређује културну аутономију националних мањина................ 

4. Одређује појам самоуправе националних мањина............... 

5. Садржи правило избора чланова самоуправе националних мањина.................. 
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б)  Утврдите, из које тачке Устава може да се закључи забрана о искључењу у извору 
под словом Д)? Заокружите редни број одговарајуће тврдње!    
 
1. „Мађарска обезбеђује основно право за свакога без било какве врсте дискриминације, 
[...] националног [...] порекла  [...].“ 
 

1. „Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, […] 
nemzeti […] származás […] szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.” 
 
2. „Мађарска се посебно залаже за остварење једнаких могућности и социјалне 
укључености.“ 
 

2. „Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását 
külön intézkedésekkel segíti.” 
 
3. „Мађарска – ако им њихова земља порекла, или нека држава не пружи заштиту – 
обезбеђује азил на захтев оним немађарским држављанима, који су из домовине [...] 
прогањени због  [...] националности.“ 
 

3. „Magyarország – ha sem származási országuk, sem más ország nem nyújt védelmet 
– kérelemre menedékjogot biztosít azoknak a nem magyar állampolgároknak, akiket 
hazájukban […] nemzeti hovatartozásuk […] miatt üldöznek.” 
 
в) Одговорите на – измишљен пример (фиктиван) – питање уз помоћ тврдње из 
закона о националним мањинама! 
 
Представници самоуправе једног насеља расправљају на седници у вези са постављањем 
система надзора једног јавног простора. Један припадник немачке националне мањине 
жели да прочита на немачком – аргументе званичног документа донешеног на седници. 
 
По којим законским условом њему следи право на то? Формулишите својим 
речима! Наведите два услова!    
 
1. ……………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
A feladatlapon szereplő források (kép, adatsor, térkép) lelőhelyei: 
1.  https://www.sporcle.com/games/sixte105/click-the-roman-empire-province 
2. https://nypost.com, https://www.telegraph.co.uk, https://www.expedia.com 
6.  Abel Faivre, Le Rire, No. 14,9. May1903. 
7. Budapest története IV. Szerk.: Vörös Károly. Budapest, 1987. 
8. https://hu.pinterest.com/pin/461337555570840929/ 
http://russiatrek.org/blog/art/soviet-anti-religious-propaganda-posters/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_history_of_the_Soviet_Union#/media/File:Rkka.jpg 
http://www.newsmov.biz/collective-farm.html 
https://www.flickr.com/photos/13998411@N02/1578784571/ 
http://collections.vam.ac.uk/item/O111954/victory-of-the-5-year-poster-tzivchinskiy-nv/ 
https://web.stanford.edu/~gfreidin/images/art/constrction-workers2stalin.jpg 
10.  https://www.researchgate.net/figure/Josef-Stalin-and-Mao-Zedong_fig3_249564437  
11. http://ludas-matyi.com/1979-augusztus-16/ 
http://ujkor.hu/wp-content/uploads/2017/09/fgy_tort_erettsegi_11_mjkII_v1_2005-2016.pdf 
https://www.tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3049&id=178529  
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 број  бодова 
максимално постигнуто 

I Кратки 
задаци који 

захтевају 
једноставан 

одговор 

1.  4  
2.  3  
3.  4  
4.  3  
5.  4  
6.  4  
7.  4  
8.  8  
9.  4  
10.  4  
11.  4  
12.  4  

Укупно 50  
I Постигнут број бодова заокружен на цео број  

 
 
 

датум  наставник који 
исправља 

 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok   
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
 
 
 
 
Megjegyzések: 
1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész 

üresen marad! 
2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, 

akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! 
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• Пажљиво прочитајте задатке! 
• Пажљиво пратите упутства у задацима! 
• Проучите изворе везане уз задатак (слика, цртеж, текст, мапа)! 
• За  решавање  сваког  задатка  користите  дозвољена  помоћна  средства:  мапе  
из Историјског атласа, правописни и двојезични речник! 
• Након пажљивог процењивања одговоре по могућству упишите без преправљања! 

 
Приликом израде текстуалних задатака, есеја, предлажемо следећи редослед 
рада: 

1. Проблем означен у задатку поставите у времену и простору! 
2. За разумевање задатка користите изворе, односно средњошколски историјски атлас! 
3. Прикупите оне опште појмове (нпр. развој, промена, производња), односно 

појмове који се везују за одређено доба (нпр. тврђавски кмет, цех, култ 
личности), којима се може приказати дати проблем! 

4. Уградите у свој састав информације и закључке које дају извори! 
5. Откријте догађаје који су претходили проблему, узроке, последице! 
6. У текст уградите сопствена знања, аспекте, мишљење! 
7. Ако је потребно, направите скицу, односно концепт! 
8. Трудите се да вам реченице буду јасне! 
9. Конципирајте текст и пазите на правопис! 

Приликом решавања задатака имајте на уму следеће савете! 

Важне информације 
 

Трудите  се  да  у  одговорима  истакнете  суштину,  немојте  да  прекорачите 
расположиво место за одговор ! 
Молимо вас да користите хемијску оловку плаве боје! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За информацију: 
Аспекти исправљања есеја: 
 

• разумевање задатка, 

• задовољава садржајним захтевима, 

• композиција одговора, логичност, правилна употреба језика и правопис. 

Желимо вам пуно успеха у раду! 
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Пажљиво прочитајте! 
Од следећих наведених задатака треба урадити укупно три.  

Избор се врши по следећим критеријумима: 
За израду: 

један кратки задатак који се односи на светску историју,  
један дугачак задатак који се односи на мађарску 
историју,  
један комплексни задатак. 

Кратки задатак који се односи на светску историју и дугачки задатак који се односи на 
мађарску историју треба да се односе на различита раздобља- један на раздобље до 
1849,а дргуги на раздобље после 1849! (У табели су раздобља одвојена двоструком 
линијом.) 

Пажљиво проучите задатке! 
 Раздобље Редни Задатак Тип задатка 

Општа 
историја 

до 1849. 13. Хришћанство у 4. веку кратак 
после 
1849. 14. Њу Дил кратак 

Мађарска 
историја 

до 1849. 15. Златна була дугачак 

после 
1849. 16. 

Улога државе у 
економији дугачак 

Комплексни 

__ 
17. 

Право избора и изборни 
систем 

обухвата више 
раздобља 

__ 
18. 

Националне грађанске 
државе: Немачка и 
Мађарска 

компаративни 

 
Након што сте проучили задатке, заокружите редне бројеве изабраних задатака!  
У следећој табели смо означили четири могућности избора. Свој избор означите 
знаком X у одговарајући ред! Означите само једну могућност! 
 

Редни бројеви 
изабраних задатака 

Означавање 
избора знаком X 

13., 16. и 17.  

13., 16. и 18.  

14., 15. и 17.  

14., 15. и 18.  
 
Од задатака урадите само три изабрана задатка! Своје одговоре напишите на тачкасту 
линију која се налази иза задатака истог типа! 
Приликом израде одговора можете направити скицу (концепт)! 
Иза  задатака  налазе  се  аспекти  вредновања,  а  постигнут  број  бодова  одређује 
наставник који исправља задатке.  
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13. Задатак се односи на историју хришћанства у старом веку. (кратак)  
Прикажите, какве су се промене догодиле у положају хришћанства у Римском 
Царству у 4. веку н.е.! Користите историјски атлас за средњу школу!   
 

Катакомба изграђена у 2. веку н. е. у 
близини Рима (Катакомба је место за 
сахрањивање под земљом, коју су рани 
хришћани користили и у сврху давања 
почасти Богу.) 
 

Базилика у Северној Италији, чија је 
градња почела у 4. веку н.е. 

„Ово је рекао цар на латинском језику,док је један је преводио [на грчки], затим је цар 
дао реч председницима синода. Онда је једна страна оптуживала другу, друга се бранила, 
те је и узвраћала увреде. [...] цар је стрпљиво слушао све њих и пажљиво прихватао сва 
аргумента који су изнети [...], да би на крају за сваку тачку о којој је било речи и коју је 
послушао дао решење и савет.“ (Древни историчар Еузебије о синоду у Никеји) 
 
„Ezeket mondotta a császár latin nyelven, egy másik pedig tolmácsolta [görögül], majd 
a császár a zsinat elnökeinek adta át a szót. Ekkor az egyik párt vádakkal halmozta el 
a másikat, azok pedig védekeztek és viszont gyalázkodtak. […] a császár türelmesen 
hallgatta valamennyiüket, és feszült figyelemmel fogadta az előadott érveket […], míg 
végül is minden vitatott pont tekintetében egy értelemre és egy véleményre segítette 
őket.” (Euszebiosz ókori történetíró a niceai zsinatról) 
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14. Задатак се односи на светску економску кризу. (кратак)  
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања економску улогу државе и 
управљању кризом на примеру Њу Дил-а 1930-тих година! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Америчка карикатура 
1934. (Натпис на 
запрежним колима: 
исцрпети изворе 
најпрофитабилније 
владе на свету) 
  

 
„Свако има право на приватно власништво, односно на најбољу могућу заштиту своје 
приватне уштеђевине. [...]  Ако би на основу овог принципа могло бити потребно да се 
ускрати деловање шпекуланата[трговци акцијама], посредника-агената или чак 
капиталиста, то морамо тако учинити, но не због смањивања слободе, већ да би је 
заштитили.“ (Ф. Д. Рузвелт, 1932.) 
 
„Mindenkinek joga van a magántulajdonra, vagyis megtakarított vagyonának 
leghatályosabb védelmére. […] Ha ennek az elvnek alapján esetleg szükségessé válnék 
a spekulánsok [tőzsdei ügyeskedők], közvetítő-kereskedők, vagy akár a tőkések 
tevékenységének megnyirbálása, úgy ezt meg kell tennünk, de nem a szabadság 
csorbítása, hanem megvédelmezése céljából.” (F. D. Roosevelt, 1932) 
 
Редни број изабраног кратког задатка који се односи на светск у историју........... 

Израда задатка: 
 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 
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..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Аспекти Могући Постиг 
нути 

бодови 

Разумевање задатка 2  

Оријентација у простору и 
времену 

О 2  

Комуникација и коришћење 
стручне терминологије 

K1 2  

K2 2  

Стицање знања, коришчење 
извора И1 3  

И2 3  

Откривање чињеница које су 
образовале догађаје, критичко 
размишљање усмерену на 
проблем 

Д1 3  

Д2 3  

Укупан број бодова 20  
 Делилац 2 

Испитни бодови 10  
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15. Задатак се односи на Златну булу. (дугачак)  
Уз помоћ извора и сопственог знања опишите одредбе Златне буле! У свом одговору 
осврните се на улогу Златне буле у формирању племства!  
 
„Нове мере су донеле нове ствари из два аспекта. С једне стране, земљишта дата без 
надокнаде била су распрострањена, која нису обухватала смо ненасељене делове попут 
шума, што би још било прихватљиво, већ и села око тврђаве и двораца. Масовно 
отуђивање земље, погодно у толиким количинама, било је нечујно. [...] Масовно 
поклањање земљишта око трврђава значило је уништавање организације тврђава на којој 
се темељио ауторитет феудалних господара и кметова тврђава.“ (Историчар Пал Енгел, 
2001.) 
 

„Az új intézkedések két tekintetben hoztak újat. Egyfelől az adományozott földek 
óriási kiterjedésűek voltak, és nemcsak lakatlan erdőségeket foglaltak magukba, ami 
még elfogadható lett volna, hanem várnépi és udvarnoki falvakat is. Várföldek 
elidegenítése, kivált ilyen mennyiségben, hallatlan dolog volt. […] A várföldek 
tömeges eladományozása egyet jelentett a várszervezet tönkretételével, amin az 
ispánok és várjobbágyok tekintélye nyugodott.” (Engel Pál történész, 2001) 
 

„Огромна маса, стављајући на страну разум, захтевала је од краља тешке и неправедне 
ствари, да омражене господаре и племиће лише њихових достојанстава и титула, протера 
их из земље а  њихову земљу подели народу. [...] [Краљ се плашио,] ако не испини 
њихову жељу,  уништиће га, [...] потврдио је слободу племића и већини становника у 
држави стечене још од краља Светог Стефана, које неки од краљева нису били 
поштовали.“ (Папа Хонорије III) 
 

„A roppant sokaságú tömeg az észszerű mérsékletet félretéve, súlyos és igazságtalan 
dolgot követelt királyától, hogy a gyűlölt főurakat és nemeseket méltóságaiktól és 
tisztségeiktől megfosztva, országából száműzze, és javaikat a nép közt felossza. […] 
[A király attól félt,] ha nem teljesíti kívánságukat, vad zavargásra fognak vetemedni, 
[…] megerősítette az ország nemeseinek és országa többi lakosainak Szent István 
királytól szerzett és engedélyezett, de némely királyok által hatalmasan megrontott 
szabadságát.” (III. Honorius pápa) 
 
„Ако слуга умре, и нема сина, нека четвртину њеогве имовине наследи кћерка, а са 
остатком може да уради шта год хоће. А ако не уме да све уреди због изненадне смрти, 
земљу наслеђује родбина. А ако нема никакве родбине, краљ узима под своје.“ (Златна 
була)  
 

„Ha valamely szerviens fiú nélkül hal meg, birtoka negyed részét leánya örökölje, a 
többiről úgy intézkedjék, ahogy akar. És ha váratlan halál folytán intézkedni nem tud, 
rokonai örököljék. És ha egyáltalán semmi nemzetsége sincs, a király fogja azokat 
birtokba venni.” (Aranybulla) 
 

„Нови наш новац нека буде у употреби годину дана, од Ускрса до Ускрса. Денари нека 
буду попут оних из периода краља Беле [Бела III]. Благајници, ковачи новца, службеници 
сољу и цариници нека не буду племићи, исмаелити и Јевреји.“ (Златна була) 
 

 „Új pénzünk egy évig maradjon használatban, húsvéttól húsvétig. A dénárok olyanok 
legyenek, amilyenek Béla király [III. Béla] idejében voltak. Kamaraispánok, pénzverők, 
sótisztek és vámszedők az ország nemesei, izmaeliták és zsidók ne lehessenek.” 
(Aranybulla)  
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16. Задатак се односи на улогу државе у економији. (дугачак) 
Прикажите структуру и приходе мађарских јавних финансија данас! 
 

Државе Расходи државе (БДП* 
у %-има) 

Шведска 52,7 
Мађарска 49,8 
Аустрија 48,4 
Немачка 43,8 
Сједињене 
Америчке Државе 

37,4 

Расходи појединих држава ( БДП* у %-има) 
(*БДП = бруто домаћи производ) 

 
Приходи од акциза у Мађарском буџету (милијарди форинти) 

 
Доприноси које плаћају запослени у односу на бруто плату 

пензијски доприноси допринос за здравствено 
осигурање 

допринос на тржишту 
рада 

10%  
7% 

 
1,5% 

Стопа доприноса коју плаћају запослени у Мађарској, 2018.  
 

„У циљу обезбеђивањa прихода за осигуравање јавних задатака [...] Парламент доноси 
закон о правилима пореза на добит:  
1. § (1) У Мађарској је обавеза плаћања пореза на добит одређена овим законом на основу 
економске делатности која има у циљу да остварење прихода (у даљем тексту: пословна 
делатност) врши у складу са одредбама овог закона.“ (LXXXI закон из 1996. године о 
порезу на добит и пореза на дивиденду)  
 
„Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása […] érdekében az 
Országgyűlés a társasági adózás szabályairól a következő törvényt alkotja: 
1. § (1) Magyarországon a jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt 
eredményező gazdasági tevékenység (a továbbiakban: vállalkozási tevékenység) 
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alapján e törvényben meghatározott társasági adó kötelezettségnek – a 
közkiadásokhoz való hozzájárulás alkotmányos előírására tekintettel – e törvény 
rendelkezései szerint kell eleget tenni.” (1996. évi LXXXI. törvény, a társasági adóról  és 
az osztalékadóról) 
 

Редни број изабраног дугог задатка који се односи на мађарску историју.......... 

Израда задатка: 
 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 
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..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

..…………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
  

Аспекти 
Могу
-ћи 

Пост
игну

ти 
бодови 

Разумевање задатка 2  

 
Оријентација у простору и 
времену 

О1 2  

О2 2  

 
Комуникација и коришћење 
стручне терминологије 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Стицање знања, коришчење 
извора 

И1 3  

И2 3  

И3 3  

И4 3  

 
Откривање чињеница које су 
образовале догађаје, критичко 
размишљање усмерено на 
проблем 

Д1 3  

Д2 3  

Д3 3  

Д4 3  

Укупан број бодова 36  
 Делилац 2 

Испитани бодови 18  
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17. Задатак се односи на промену изборног права и изборног система у Мађарској 
у XX веку. (комплексно-прелаз кроз векове) 
Прикажите уз помоћ извора и сопственог знања формирање основних елемената 
мађарског изборног права и изборног система од периода премијера Иштвана 
Бетлена до промене режима (транзиције) на основу следећих аспеката: 

• Бетленов налог за изборно право, 
• Изборни систем у доба Хортија, 
• Право гласа након Другог светског рата, 
• Изборни систем између 1945 – 49. 
• Избори у деценијама комунизма 
• Изборни систем и избори у периоду промене режима! 

Одговоре напишите хронолошким редоследом! 
 

Промене минималних услова за право гласа у Мађарској (1920-22) 
  1920 1922 
 

жене 
старост 24 године 30 година 
образовае писати – читати зна завршених 6 

разреда основне 
школе 

 
мушкарци 

старост 24 година 24 година 
образовање - завршена 4 

разреда основне 
школе 

 
„Велика је опасност ако ће опште тајно гласање вршити необразоване, неразумне масе. 
Такав народ је најпогодније тло [плодно тло] за најгору демагогију. Као министар 
унутрашњих послова допринео сам са уверењем да изменимо изборни пропис 
Фридрихове владе, који је заснован на најекстремнијим општим, тајним изборима, и да 
наша изборна права ускладимо са интелектуалним нивоом мађарског народа. Преузимам 
историјску одговорност за ту чињеницу. "(Куно Клебелсберг о изборним правима) 
 
„Nagy veszedelem az, ha az általános, titkos választójogot műveletlen, értelmetlen 
tömegeknek kell gyakorolniuk. Televényföldje [termőtalaja] az ilyen nép a legrosszabb 
demagógiának. Mint belügyminiszter meggyőződéssel működtem közre abban, hogy 
a Friedrich-kormány választójogi rendeletét, amely a legszélsőségesebb általános, 
titkos választáson alapult, módosítjuk és választójogunkat a magyar tömegek értelmi 
szintjével összhangba hozzuk. Vállalom e tényért a történelmi felelősséget.” 
(Klebelsberg Kunó a választójogról) 
 
„Избор чланова Парламента врши се делом на основу изборних јединица, а делом на 
основу националних [листа] спискова. [. . . ] Седишта посланика која ће се попуњавати 
на основу националних листа деле се међу странкама сразмерно броју важећих гласова 
сваке странке на општим изборима. [. . . ] Окрузи подручја Будимпеште, бирачка 
јединица Будимпешта и околни градови затим градови који имају надлежност (тј. 
жупаније) који бирају више од једног представника, своје представнике бирају гласањем 
према пропорционалном систему заступљености, сваки од осталих изборних јединица 
бира по једог представника. У оним изборним окрузима у којима се избори одржавају по 
списку, гласање је тајно, а другде је гласање јавно. "(XXVI члан из 1925.)  
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„Az országgyűlési képviselők választása részben választókerületenkint, részben 
országos lajstromok [listák] alapján történik. […] 
Az országos lajstromok alapján betöltendő országgyűlési képviselői helyek olyan 
arányban oszlanak meg az egyes pártok között, amilyen arányban az általános 
választáson az egyes pártokra esett érvényes szavazatok egymáshoz állanak. […] 
Budapest Székesfőváros választókerületei, a budapestkörnyéki választókerület, 
továbbá azok a törvényhatósági [értsd: megyei] jogú városok, amelyek egynél több 
képviselőt választanak, képviselőiket az arányos képviseleti rendszer szerint 
lajstromos szavazással választják, a többi választókerület mindenike az általános 
többségi rendszer szerint egy-egy képviselőt választ. 
Azokban a választókerületekben, amelyekben a választás lajstromosan történik, a 
szavazás titkos, egyebütt a szavazás nyilvános.” (1925. évi XXVI. törvény) 
 
„На изборима само она партија може да учествује, чије право за учешће потврђује 
Национални одбор државе на основу демократског испитивања њених циљева, лидера и 
састава. Сваки држављанин Мађарске који је напунио 20 година има право гласа у 
Националној скупштини; или напуни у години у којој је бирачки списак састављен и 
завршен и ако је од 1945. године 1. септембра до 31. децембра. 1937. живео у Мађарској 
[...] 
Искључен је из права гласа: ко [...] је поново преузео своје немачко породично име и 
против њега [...] је због тога покренут поступак конфискације [класификованих као 
антикомунистичке, крајње десне, ревизионистичке, антисемитске]  покренула у неком 
удружењу, странци или организацији [...] имао положај, [...] био је вођа, члан или 
присталица Фолксбунда [немачке националне организације у Мађарској]  [...], бивше 
мађарске краљевске жандармерије [...] који није предао у поступку верификације или је 
сам одутсао, али није верификован.“ (Члан VIII из 1945. године) 
 
„A választáson csakis olyan párt vehet részt, melynek részvételi jogát – a párt céljainak, 
vezetőinek és összetételének demokratikus szempontból való megvizsgálása alapján – 
az Országos Nemzeti Bizottság megállapítja. 
Nemzetgyűlési választójoga van minden magyar állampolgárnak, aki huszadik 
életévét betöltötte; vagy a választói névjegyzék összeállításának évében betölti és 1945. 
évi szeptember hó 1-jén Magyarország 1937. évi december hó 31-i határain belül lakott. 
[…] 
A választójogból ki van zárva: aki […] ismét felvette német hangzású családi nevét, és 
ellene […] ilyen okból az elkobzási eljárás megindult, aki [antikommunistának, 
szélsőjobboldalinak, revizionistának, antiszemitának minősített] egyesületben, 
pártban vagy szervezetben […] tisztséget viselt, […] a Volksbundnak [magyarországi 
német nemzetiségűek szervezete] vezetője, tagja vagy támogatója volt […], a volt 
m[agyar] kir[ályi] csendőrségnek az a tagja, aki […] igazolási eljárásnak nem vetette 
alá magát, vagy alávetette magát, de nem igazolták.” (1945. évi VIII. törvény) 
 
„Мандат Народне скупштине траје 4 (четири) године од првог састанка Народне 
скупштине. Чланови Народне скупштине бирају се делом из бирачких спискова [разуми: 
жупанијским и главним градовима]  странака, тајним, директним, једнаким [...] изборним 
уделом, са 12.000 важећих гласова по представнику; 50 (педесет) посланика бирају се 
истим гласом на основу националних спискова странака. "(Члан VIII из 1945. године) 
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„A nemzetgyűlés megbízatása első összeülésétől számított 4 (négy) évre szól. A 
nemzetgyűlési képviselőket részben a pártok választókerületi [értsd: megyei és 
fővárosi] lajstromain kell megválasztani általános, titkos, közvetlen, egyenlő […] 
választójog alapján, az érvényesen leszavazott választók arányában úgy, hogy 12 000 
érvényes szavazatra essék egy képviselői megbízatás; további 50 (ötven) képviselőt 
kell választani ugyanazzal a szavazással a pártok országos lajstromai alapján.” (1945. 
évi VIII. törvény) 
 
 
18. Задатак се односи на успостављање грађанских националних 
држава. (комплексни - упоредни) 
Уз помоћ извора и сопственог знања упоредите стварање грађанске националне 
државе у Немачкој и Мађарској и њихове основне карактеристике у последњој 
трећини 19. века: 

• правни поредак националне државе, 
• улога владара у управљању државом, 
• остваривање народног представљања, 
• етнички односи, 
• однос, веза између цркве и државе, 
• територијална структура и јавна управа! 

Користите историјски атлас за средње школе! 
 

„Право цара је да сазива и отвара, прекида 
и распушта Савезно веће [делегација 
чланица доњег дома Законодавне 
скупштине] и Царску скупштину 
[директно изабрани представници]. […] 
Савезно веће и Царска скупштина морају 
да се сазову сваке године. [...] Шеф 
Савезног већа и носилац послова је царски 
канцелар, којег је именовао сам цар. [...] 
Право цара је да потписује, 
објављује спроводи и контролише 
законе. Цар даје одредбе и наредбе у име 
царства па је неопходно како би биле 
важеће да потпише канцелар који на тај 
начин преузме одговорност." ( Устав 
Немачког царства ) 
 
„A császár joga a Szövetségi Tanácsot [a 
törvényhozás felsőháza a tagállamok 
küldötteiből] és a Birodalmi Gyűlést [a 
törvényhozás alsóháza közvetlenül 
választott képviselőkből] összehívni és 
megnyitni, elnapolni és bezárni. […] A 
Szövetségi Tanácsot és a Birodalmi 
Gyűlést évente kell összehívni. […] A 
Szövetségi Tanács vezetője és az ügyek 
vivője a birodalmi kancellár, akit a 

„Његово височанство, краљ, је света и 
неприкосновена личност. [...] Његово 
височанство [...]закон спроводи преко 
независног мађарког министарства, а све 
уредбе наредбе, одлуке и именовања важе 
само ако их потпише један од министара у 
Будиму - Пешти. [...] Премијер може да 
предложи министре које именује његовг 
височанство […] Убудуће ће се Народна 
скупштина сазивати годишње, а сталне 
седнице сазваће његово височанство […] 
сваке године. Законе које у будуће треба 
донети, његово височанство може да 
одобри на годишњој седници.“ ( Априлски 
закон, измењен после нагодбе ) 
 
 
„Ő Felségének a királynak személye 
szent és sérthetetlen. […] Ő Felsége […] 
a végrehajtó hatalmat a törvények 
értelmében független magyar minisztéri-
um által gyakorolja, s bármely rendele-
tei, parancsolatai, határozatai, kinevezé-
sei csak úgy érvényesek, ha a Buda-
Pesten székelő miniszterek egyike által is 
aláiratnak. […] A miniszterelnök elő-
terjesztésére, annak minisztertársait Ő 
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császár nevez ki. […] A császár joga a 
birodalmi törvények aláírása és kihirde-
tése, és végrehajtásuk ellenőrzése. A 
császár rendelkezéseit és parancsait a 
birodalom nevében adja ki, és érvényes-
ségükhöz szükséges a birodalmi 
kancellár ellenjegyzése, aki ezáltal 
magára vállalja a felelősséget.” (A Német 
Birodalom alkotmánya) 

Felsége nevezi ki. […] Az országgyűlés 
jövendőben évenkint, és pedig Pesten 
tartandván üléseit, az évenkinti ülésre az 
ország Rendeit Ő Felsége minden évben 
[…] hivandja össze. A hozandó törvé-
nyek jövendőre Ő Felsége által az évi 
ülés folyama alatt is szentesíttethetnek.” 
(Az áprilisi törvények, módosítva a kiegyezés 
után) 

 

„На подручју немачког Рајха једино је 
пред матичарем могуће 
легално закључити брак. [...] Оно духовно 
лице или друга особа неке религије која 
склопи црквени брак пре него што је 
доказано да је брак закључен 
пред, кажњиво је новчано у износу од три 
стотине марака или затворском казном од 
три месеца. [...] Ако је, према постојећем 
закону, одвојеност супружника од кревета 
и стола евидентна и даље се наводи 
могућност развода. " ( Немачки закон о 
браку, 1875. ) 
 
 
„A Német Birodalom területén 
házasságot jogszerűen csak anyakönyv-
vezető előtt lehet kötni. […] Az a lelkész 
vagy más egyházi személy, aki egyházi 
házasságkötésben eljár, mielőtt meg-
bizonyosodott volna róla, hogy a házas-
ságot anyakönyvvezető előtt már meg-
kötötték, háromszáz márkáig terjedő 
pénzbüntetéssel vagy három hónapig 
tartó börtönnel büntetendő. […] Ha az 
eddigi jog szerint a házasfelek ágytól és 
asztaltól való elválása nyilvánvaló, 
továbbra is kimondható a házasság fel-
bontása.” (Német házassági törvény, 1875) 

„Брак мора бити склопљен пред 
грађанским званичником. […] Брак који 
није склопљен пред грађанским 
званичником по закону се не сматра 
браком. […] До развода долази: након 
смрти једног од супружника или судским 
разводом. […] Онај свештеник или друга 
особа овлашћена за обављање верског 
обреда која склопи брак, пре него што се 
уверио да је брак претходно склопљен 
пред грађанским званичником, чини 
кривично дело и кажњава се новчаном 
казном у износу од хиљаду круна. 
' ( Мађарски закон о браку, 1894. ) 
 
„A házasságot polgári tisztviselő előtt 
kell megkötni. […] Oly kötés, mely nem 
polgári tisztviselő előtt történt, a törvény 
erejénél fogva semmi vonatkozásban 
sem tekintetik házasságnak. […] A 
házasság megszűnik: az egyik házastárs 
halálával vagy bírói felbontással. […] 
Azon lelkész vagy vallási szertartás 
teljesítésére jogosított más személy, ki 
egyházi összeadásnál eljár, mielőtt a 
felek igazolták volna, hogy a házasságot 
a polgári tisztviselő előtt megkötötték, 
vétséget követ el és ezer koronáig 
terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.” 
(Magyar házassági törvény, 1894) 
 

„Сви мушкарци Северне Немачке који су 
старији од двадесет и пет година у 
Савезној држави у којој живе имају право 
да гласају у царској скупштини 
Севернонемачке федерације." ( Изборни 
закон Северноњемачке федерације из 
1869.; остао је на снази у Немачком 
царству ) 

„Код парламентарних избора  имају право 
гласа сви држављани који су напунили 20 
година – осим жена - . […] и поседују 1/4 
земље у господарском смислу или 
посједује имање исте величине или са 
својим поданицима и малолетном децом 
[...], који су трговци 
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„Az Északnémet Szövetség Birodalmi 
gyűlésébe választójoggal bír minden 
északnémet férfi, aki elmúlt huszonöt 
éves abban a szövetségi államban, ahol 
él.” (Az Északnémet Szövetség választójogi 
törvénye, 1869; érvényben maradt a Német 
Császárságban is) 

или су индустријалци и опорезују се 
стопом од најмање 105 форинти годишње 
порезом на доходак […]. Без обзира на 
њихова примања, имају право гласа: 
чланови Мађарске академије наука, 
наставници, академски уметници, 
научници, адвокати, нотари, инжењери, 
хирурзи, фармацеути, сертификовани 
пољопривредници, сертификовани 
шумари и сертификовани рудари, 
свештеници, помоћници свештеника 
наставници и васпитачи. (Мађарски закон 
о бирачком праву, 1874.) 
 
„Országgyűlési képviselő-választásnál 
választói joguk van az ország mindazon 
bennszületett vagy honosított polgárai-
nak – a nőket kivéve – kik 20-ik évüket 
betöltötték és […] úrbéri értelemben vett 
1/4 telket, vagy ezzel hasonló kiterjedé-
sű birtokot kizáró tulajdonul, vagy hitve-
seikkel s illetőleg kiskorú gyermekeikkel 
közösen bírnak […], kik mint kereskedők 
vagy gyárosok legalább 105 forint évi 
jövedelem után vannak államadóval 
megróva […]. Jövedelmükre való tekin-
tet nélkül választói joggal bírnak: a 
magyar tudományos akadémia tagjai, a 
tanárok, akadémiai művészek, tudorok, 
ügyvédek, közjegyzők, mérnökök, 
sebészek, gyógyszerészek, az okleveles 
gazdák, okleveles erdészek és okleveles 
bányászok, a lelkészek, segédlelkészek, 
községi jegyzők, iskolai tanítók és az 
okleveles kisdedóvók.” (A magyar 
választójogi törvény, 1874) 

 
Редни број изабраног комплексног задатка:....... 
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Комплексни – обухвата више раздобља 

Аспекти 
Могy-

ћи 
Пости-
гнути 

бодови 

Разумевање задатка 2  

 
Оријентација у 
простору и 
времену 

О1 2  

О2 2  

О3 2  

 
Комуникација 
и коришћење 
стручне 
терминологије 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
 
Стицање знања, 
коришчење 
извора 

И1 3  

И2 3  

И3 3  

И4 3  

И5 3  

 
Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерено на 
проблем 

Д1 3  

Д2 3 
 

Д3 3 
 

Д4 3 
 

Д5 3 
 

Укупан број бодова 44  
 Делилац 2 

Испитни бодови 22  

 
 

Компаративни комплексни задатак 

Аспекти 
Могy-

ћи 
Пости-
гнути 

бодови 

Разумевање 
задатка 2  

 
Оријентација 
у простору и 
времену 

О1 2  

О2 2  

О3 2  

О4 2  

Комуникација 
и коришћење 
стручне 
терминологије 

K1 2  

K2 2  

K3 2  

 
Стицање 
знања, 
коришчење 
извора 

И1 4  

И2 4  

И3 4  

Откривање 
чињеница које 
су образовале 
догађаје, 
критичко 
размишљање 
усмерено на 
проблем 

Д1 4  

Д2 4  

Д3 4  

Д4 4 
 

Укупан број 
бодова 44  

 Делилац 2 
Испитни бодови 22  

  



Történelem szerb nyelven 
emelt szint 

1911 írásbeli vizsga, II. összetevő 18 / 20 2020. május 6. 

Azonosító 
jel: 
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emelt szint 
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13. https://travelingwithlyn.com/tag/catacombe-2/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Aquileia_basilica.jpg 
14. Carey Cassius Orr &. Chicago Tribune, 1934. 
16. Merényi Zsuzsanna – Vasné Botár Ágnes – Fritz Sepulveda Pablo Arnoldo: Iránytű a pénzügyekhez. 
Budapest, 2016. 146. https://www.nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/adokulcsok_jarulekmertekek/fizetendo_jar 
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број бодова 
максималан постигнути 

I 
Једноставни 

задаци са 
кратким 

одговором 

Укупно 50  

I постигнути број бодова заокружен на цели  

II 
Текстуални 

задаци са 
излагањем 

13.  10  
14.  10  
15.  18  
16.  18  
17.  22  
18.  22  

Укупно 50  
II постигнути број бодова заокружен на цели  

 I + II  
Број бодова писменог дела испита 100  

 
 
 

датум  наставник који 
исправља 

 

 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba  
beírt 

I. Egyszerű, rövid feladatok   
II. Szöveges kifejtendő feladatok   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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